Nieuws van Poedelpret
Ed Diebels is de nieuwe voorzitter van biljartvereniging Poedelpret. Tijdens de algemene
ledenvergadering van dinsdag 17 juni j.l. is Marcel Adriaans als voorzitter afgetreden. Ed
zat al een jaar in het bestuur en heeft de plaats van Marcel ingenomen. Als nieuw
bestuurslid werd Ruud Cissen gekozen.
Het komende seizoen bestaat biljartvereniging Poedelpret 40 jaar en dat houdt in dat in
maart weer het jubileumtoernooi met teams zal plaatsvinden.
Natuurlijk zullen ook de Zijtaartse biljartkampioenschappen worden georganiseerd. Evenals
andere jaren proberen we tijdens dit toernooi ook de jeugdkampioenschappen voor spelers
van 10 t/m 14 jaar te houden (minimaal hebben we hiervoor 4 deelnemers nodig). Heb je
zin om hieraan mee te doen, maar kun je nog niet biljarten, neem dan contact op met
Poedelpret, de kans is groot dat we je kunnen helpen.
Poedelpret speelt op dit moment met 21 leden een onderlinge competitie. Deze wordt op
dinsdag- en vrijdagavond gespeeld in café Kleijngeld. Nieuwe leden die hieraan willen
deelnemen zijn van harte welkom. Kom op een van deze avonden eens kennis maken met
onze vereniging. De onderlinge competitie start weer op 26 augustus.
In de afgelopen weken heeft de jaarlijkse ontmoeting Poedelpret-De Zwijntjes
plaatsgevonden. Voor de mensen die er niet bij waren op de speelavonden, de eerste
ontmoeting was op vrijdag 30 mei en werd 53-42 in het voordeel van Poedelpret. De return
was op vrijdag 20 juni en werd 53-41 in het voordeel van Poedelpret.
Contactpersoon biljartvereniging Poedelpret is Martien Verbruggen, tel. (06) 543 788 32,
email: m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.

KERKBERICHTEN
Zondag: 6 juli 9.30 u. Woord- en Communieviering (Vivace)
Wij gedenken:
Overl.oud. Brugmans-Kanters; Jrgt. Harrie Raaijmakers en overl.fam.leden; Overl.oud.
Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Johan Versantvoort en zoon Riny.
Overleden:
Margaret van Boxmeer-van Rooij in de leeftijd van 44 jaar.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie tel. (0413) 30 09 50.
Gevonden: In de straat een donkerblauw vest XL,
opschrift: INTERMEDIATE
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Bericht van de redactie:
In verband met de vakantie zal Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang in week 31 (week van 28 juli)
en week 33 (week van 11 augustus) niet
verschijnen. Zorg daarom dat u copy tijdig
aangeleverd hebt. Wij wensen u een fijne
vakantie.

Wij willen iedereen bedanken
Voor alle blijken van medeleven
Rondom het overlijden van

Noud van Asseldonk

Fam. van Asseldonk
Fam. van Zutphen

Vakantiesluiting van de Zijtaartse bieb
De bibliotheek in het Klooster/Dorpshuis in Zijtaart is de
hele schoolvakantie gesloten, behalve dinsdagmiddag 15
juli (LET OP: de dinsdagavond vervalt) en
donderdagmiddag 17 juli in de eerste week van de
schoolvakantie. De bieb is daarna gesloten tot en met
donderdag 21 augustus.
Æ We gaan weer open op dinsdagmiddag 26 augustus.
Omdat niet alle klassen op deze eerste dinsdagmiddag na de
vakantie terecht kunnen, kunnen de kinderen hun geleende
boeken tot twee weken na de vakantie boetevrij inleveren.
In de vakantie wordt de volledige boekencollectie voor
volwassenen vernieuwd, dit zijn zowel de Grote-Letterboeken als de leesboeken in het normale lettertype. Een
extra stimulans om onze Zijtaartse bieb binnen te lopen om
een mooi boek te lenen.
Want wat is makkelijker dan een bibliotheek in je eigen
dorp met de gehele collectie van de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken om uit te kiezen!
Annie, Sonja, Thea, Annelies, Mieke, Linda, Nicole en Ria
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaar
Æ In de zomermaanden is de bibliotheek in Veghel
geopend tijdens de normale openingsuren.
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Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart KBO
Dorpshuis Zijtaart en de sporthal zijn in verband met de
zomervakantie dit jaar gesloten vanaf maandag 14 juli tot
en met zondag 24 augustus. Vanaf maandag 25 augustus
bent u weer van harte welkom voor de reguliere
activiteiten. Het Eetpunt op dinsdag en donderdag (van
11.30 uur tot circa 13.00 uur) en de prikdienst op de
donderdagochtend (vanaf 7.45 uur tot circa 9.00 uur) gaan
wel normaal door!
Daarnaast zal ook dit jaar het Dorpshuis weer op de
dinsdag- en dondermiddagen opengesteld zijn. De laatste
jaren is gebleken dat het Dorpshuis ook tijdens de
vakantieperiode de functie “huiskamer van Zijtaart”
vervult. Veel mensen hebben de behoefte om in deze
periode een ontmoetingsplek te hebben. Dankzij de inzet
van onze vrijwilligers kan dit op de dinsdag- en
donderdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur in het
Dorpshuis. Op deze middagen is iedereen van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie of een drankje,
gezellig met elkaar te biljarten of te kaarten, een krantje te
lezen of gewoon even een praatje te maken. Ook kan
gebruik gemaakt worden van de onlangs uitgebreide jeu-deboules banen. Dit alles met een vrijblijvend karakter en
nadrukkelijk niet onder het mom van de "reguliere"
activiteiten van onze vaste gebruikers. Tijdens deze
openingstijden kunnen ook wandelaars en fietsers het
Dorpshuis bezoeken als pauzeplaats. Dus kent u wandelaars
of fietsers, verwijs ze dan naar deze mogelijkheid, want:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

AGENDA
Maandag 14 juli 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 15 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 17 juli 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 17 juli 12.00 uur: Eetpunt
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 2 juli 2014:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
166 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
140 pnt
2.Harrie v.Zutphen
72 pnt.
Poedelprijs: Jan v.Uden.
Loterij:
Piet v.d.Hurk

Bridge KBO 4 juli 2014
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Bert v. Helvoort & Bert Kanters
(5) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(5) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(5) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Mien Verhoeven & Jan Rijkers
9 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
10 Toon v. Creij & Wim v. Os
Lijn B
1 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
2 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
5 Marietje v.d. Wijgert & Tonny Rijkers
6 José van Kempen & Fien Rooijakkers
7 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
8 Fien v. Boxmeer & Adriaan v.d. Tillart
9 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen

59,38
53,65
52,08
51,56
50,00
50,00
50,00
46,35
44,27
42,71
68,33
57,50
54,86
54,17
51,39
49,31
45,83
35,00
32,50

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 13 juli, Over de Maas, pauze in Nifterik,
90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 13 juli, Over de Maas, pauze in Nifterik,
80 km, vertrek 8.30 uur.
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Alzheimercafé pakt uit
Sinds een paar jaar verandert het
maandelijkse Alzheimercafé voor
Uden, Veghel, Bernheze, SintOedenrode en omgeving in juli en
augustus in een zomercafé. Hoewel er
dan geen inleiders zijn, slagen de
vrijwilligers er in om met de
bezoekers de avond zinvol in te
vullen in een luchtige sfeer. Op
dinsdag 15 juli om 19.30 uur pakken
ze letterlijk uit in de Eigen Herd aan
de Rooijsestraat in Uden. Uit een
koffer komen allerlei voorwerpen die
met een bepaald thema te maken
hebben. Naar aanleiding van die
voorwerpen gaan de bezoekers met
elkaar in gesprek. De ervaring leert
dat op deze plezierige manier
interessante gesprekken ontstaan over
bewegen, blijft er lijn in de avond. Zoals gebruikelijk opent
allerlei onderwerpen. Het zou zomaar over de grote
het Alzheimercafé zijn deuren om 19.00 uur en is de
schoonmaak kunnen gaan, als het thema van de koffer “de
oude tijd” is en er een spons uit de koffer gehaald wordt. Of toegang gratis.
over de all-inclusive vakanties als het thema van de koffer
“zomer” zou zijn en er een strandbal te voorschijn komt.
Kampioenen bij Ruitersport Zijtaart
Omdat de gesprekken zich allemaal rond een thema
Afgelopen weekend zijn de laatste selectie wedstrijden voor
zowel de pony's als de paarden verreden. Na deze wedstrijd
was bekend wie de besten zijn van kring Uden en wie op 16
en 17 augustus mogen starten tijdens de Brabantse
Kampioenschappen in Sint Anthonis.
Lieke Blokx met haar pony Tanja's Lizzy is kampioen
geworden in de klasse B-L1. Zowel Shirly van Dijk met
haar pony Harley Davidson in dressuur klasse D-B en
Glenn van de Ven met zijn paard Ziezo zijn
reservekampioen geworden van hun rubriek. Een hele
mooie prestatie!
Deze combinaties zijn samen met Dirkje Aarts met Champ
De Luxe afgevaardigd naar de Brabantse
Kampioenschappen. Shirly mag hier ook starten bij het
springen, klasse D-B. Wij wensen ze daar heel veel succes!
Overige uitslagen
22 juni pony's
Lieke Blokx
Anouk Blokx

1e
3e

180pnt
194pnt

28 juni pony's
Lieke Blokx
Tanja’s LIzzy B-L1
Anouk Blokx
Olanda
E-B
Shirly van Dijk Harley Davidson D-B

3e
7e
6e

186pnt
181pnt
198pnt

6 juli pony’s
Anouk Blokx
Lieke Blokx

6e
3e

181pnt
189pnt

4e

4x foutloos

Tanja’s Lizzy B-C L1/L2
Olanda
E-B

Olanda
E-B
Tanja’s Lizzy B-L1

6 juli paarden springen
Glen van de Ven Ziezo

Z

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 41

Beste kinderen,
Hopelijk hebben jullie op 2
juli 2014 een gezellig
toernooi gehad als afsluiting
van het schooltennis-project.
En heb je niet meegedaan met
het toernooi dan heb je
hopelijk genoten van de
tennis(gym)lessen op de baan
en/of op school.
Wij vinden het in ieder geval leuk om de jeugd aan het
werk te zien op de tennisbanen.
Want zoals een gezegde luidt: wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst!!
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gegeven, maar kun je, wat je op de tennisles hebt geleerd,
samen met andere kinderen oefenen. Iemand van de
jeugdcommissie is dan aanwezig om de wedstrijden in te
plannen en alles in goede banen te leiden. Naast het oefenen
doen we natuurlijk ook leuke spelletjes en is er altijd iets te
drinken tussendoor.
Hopelijk krijgen we veel aanmeldingen voor deze
aanbieding, want TENNIS is een erg leuke sport voor
iedereen!!
Voor meer informatie kijk dan naar onze site:
www.tvzijtaart.nl
Groetjes Jeugdcommissie TV Zijtaart.

Daarom biedt TV Zijtaart jullie de volgende aanbieding!

Als je nu voor de grote vakantie(voor 12-7-2014) lid
wordt, krijg je:
Indien je op 1 juli 2014 jonger bent dan 10 jaar:
• Lidmaatschap t/m 31-12-2014,
• 15 professionele lessen (wekelijks vanaf september)
• + jeugdracket
voor € 60,00
Indien je op 1 juli 2014 10 of 11 jaar bent:
• Lidmaatschap t/m 31-12-2014,
• 15 professionele lessen (wekelijks vanaf
september)
• + jeugdracket
voor € 70,00
Indien je op 1 juli 2014 12 jaar bent:
• Lidmaatschap t/m 31-12-2014,
• 15 professionele lessen (wekelijks vanaf
september)
• + jeugdracket
voor € 80,00
Alleen voor deze groep geldt als zij geen racket
nemen, betalen ze € 67,00.
Het gebruikelijke inschrijfgeld (€ 11,50 voor o.a. de
KNLTB) hoeft pas betaald te worden bij een eventueel
lidmaatschap vanaf 1-1-2015.
Op maandagavond hebben we een “jeugd”avond speciaal
gereserveerd voor de jeugd. Er wordt dan geen tennisles

Majoretten en fanfareorkest
St. Cecilia doen mee aan
Fabriek Magnifique
In het weekend van 11, 12 en 13 juli is het cultuur- en
foodfestival Fabriek Magnifique in Veghel.
Van fanfare St. Cecilia doen 2 majoretteteams mee,
namelijk het C- en D-team. Hun optredens zijn op zaterdag
12 juli op het danspodium in het Julianapark van 17.0017.15 uur en van 17.45-18.00 uur.
Het C-team treedt op met de Michael Jackson Show en het
D-team met de show van de musical Annie.
Het fanfareorkest is op zondag 13 juli om 16.00 uur aan de
beurt. Zij treden op met een Amazing Meezingprogramma
waarbij niet meezingen onmogelijk is! Bekende nummers
als ‘laat me’, ‘vlieg met me mee’, een Hazesmedley, the
Bohemian Rhapsody en een heus ‘lalala medley’ zullen
klinken. Dit met medewerking van Walter Vergeer
(pianist), Tamara Heuveling (zang) en Emile van Herk
(zang). Het belooft een gezellig meezingfestijn te worden!
Het optreden is op het “Groots in genieten” podium in het
Julianapark van 16.00-17.00 uur.

Leuk als je erbij bent. Tot dan!
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Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl

Veel muzikanten Fanfare St. Cecilia
geslaagd.
Aan het einde van het seizoen hebben divers muzikanten
muziekexamen gedaan.
Er zijn weer veel geslaagden!
Bij Beat It slaagden de slagwerkers Bram van der Linden
voor zijn A-diploma en Sjuul van Zutphen voor zijn Bdiploma.
Bij MiK slaagden 9 blazers. Voor het A-diploma: Yara van
de Cammen, Janne van de Elzen, Pien Gijsbers, Julia
Gottenbosch, Manon van Lankvelt en Nienke Zoete.
Voor het B-diploma: Martijn van Oort, Lindy Verhoeven en
Amy van Zutphen.
Allemaal hartelijk gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

.

Geslaagd kinderpopconcert
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